
    

                                               
 ..... ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لک   ریدم 

 

ییادهاو  هدش  يرادیرخ  یتشادهب  لیاسو  درادناتسا  نیزاوم  تیاعر  موزل  عوضوم   :  

؛  مارتحا مالس و  اب 

تحت زکارم   ناکدنریگ   تمدخ  هیلک  فده و  هعماج  تمالس  ظفح  انورک و  يرامیب  عویش  زا  يریگـشیپ  ترورـض  هب  رظن 
یتشادهب نیزاوم  تیاعر  نمض  دییامرف  روتسد  تسا   یـضتقم  یلامتحا ، تارطخ  هنوگره  زورب  زا  يریگولج  نامزاس و  نیا  تراظن 

ایو زکارم  تهج  ییادها  هدش و  يرادیرخ  یتشادهب  مزاول  هیلک  تشادهب  زوجم  درادناتسا و  ناشن  ندوب  اراد  صوصخ  رد  عیزوت ، رد 
 . دیآ لمع  هب  یفاک  تراظن  اه  هداوناخ  نیب  عیزوت 

.دشاب یم  ناتسا  مرتحم  لکریدم  هدهع  هب  همانشخب  نیا  يارجا  نسح  رب  تراظن  تسا   یهیدب 
 

: هب تشونور    

نامزاس  سیئر  ریزو و  مرتحم  نواعم  اناد  يدابق  دیحو  رتکد  ياقآ  بانج 

تسایر  هزوح  لک  ریدم  سیئر و  مرتحم  نیشناج  فوطع  سابع  رتکد  ياقآ  بانج 

یشخبناوت  روما  مرتحم  نواعم  هیرفن  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

يریگشیپ  هعسوت  مرتحم  نواعم  هدازاضر  دیجم  رتکد  ياقآ  بانج 

عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  یعیجش  اضردمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

نینواعم  ياروش  ریبد  ییارجا و  روما  رد  سیئر  مرتحم  رواشم  ربش  رظتنم  دیس  رتکد  ياقآ  بانج 

درکلمع  تیریدم  رتفد  لکریدم  سیئر و  مرتحم  رواشم  هد  مظن  مظاک  رتکد  ياقآ  بانج 

سلجمروما  يزاسدنمناوت و  یتلودریغ و  تاسسوم  ، یمدرم ياهتکراشم  روما  مرتحم  نواعم  رهم  نادزی  راقفلاوذ  ياقآ  بانج 

للملا  نیب  روما  یمومع و  طباور  مرتحم  لک  ریدم  امیسآ  دوعسم  ياقآ  بانج 

یتبقارم  یشخبناوت  زکارم  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  جارس  یفطصم  ياقآ  بانج 

یکشزپناوت  هنازور و  یشخبناوت  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  ینامیرب  ابیرف  رتکد  مناخ  راکرس 

نیلولعم  يزاسدنمناوت  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  يزابهش  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

یشخبناوت  کمک  لیاسو  تازیهجت  یکشزپ ، ناوت  مرتحم  سانشراک  یغاد  هرق  هجیدخ  رتکد  مناخ  راکرس 

یعامتجا  روما  یگنهرف و  مرتحم  نواعم  دیرف  يدوعسم  هللا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

تسارح   يزکرم  رتفد  مرتحم  لکریدم  سیئر و  رواشم  يراتس  نموه  ياقآ  بانج 

هیرفن دمحم  رتکد 
ریگاو ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سیئر 

 : همان  900/98/169980هرامش 

 : 1398/12/21خیرات

درادنتسویپ :
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